ถอดบทเรียน...
โครงการสารวจพฤติกรรมเสีย่ ง
โรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ :
ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อ
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ ง
และโรคไม่ตดิ ต่อ สานักโรคไม่ตดิ ต่อ

ถอดบทเรียน
โครงการสารวจพฤติกรรมเสีย่ ง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ :
ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อ
(Behavioral Risk Factors Surveillance System: BRFSS)
โครงการการจัดการความรูข้ องสานักโรคไม่ตดิ ต่อ
ประจาปีงบประมาณ 2556
23-24 เม.ย. 2556 โรงแรมไมด้า โฮเทล อูโน่ จ.นนทบุรี

คณะทางานการจัดการความรูส้ านักโรคไม่ตดิ ต่อ
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การถอดบทเรียน
โครงการสารวจพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อ
และการบาดเจ็บ :
ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อ
(Behavioral Risk Factor Surveillance System: BRFSS)
วัตถุประสงค์การถอดบทเรียน
เพื่อสรุปบทเรียน / ถอดบทเรียน โดยเน้นการพูดคุย
สัมภาษณ์ เล่าเรื่อง และจับประเด็นให้ได้กระบวนการ วิธีการดาเนินงาน
หรือประสบการณ์การทางานที่ผ่านมา เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (Behavioral Risk Factor
Surveillance System: BRFSS) โดยการสารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อและการบาดเจ็บ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
โดยทีมผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการสารวจฯ ของสานักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค ในช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2546-2553)
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วิธีดาเนินการถอดบทเรียน
ดาเนินการถอดบทเรียนโดยผ่าน 8ขัน้ ตอนหลัก ในการจัดทาโครงการ
สารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และระบบเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ซึ่งได้องค์ความรู้ในแต่ละประเด็นมาจาก
กระบวนการถอดบทเรียน
ของงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของสานักโรคไม่ติดต่อ ในกระบวนการจัดการความรู้
เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2556 ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล อูโน่
จังหวัดนนทบุรี
โดยมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการสารวจ
ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ( BRFSS : Behavioral
Risk Factor Surveillance System ) 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวสาลินี
เซ็นเสถียรนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ และนางสาวนวรัตน์
เพ็ชรเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โดยมี นาง
เกณิกา
สงวนสัตย์
นักวิชาการสาธารณสุข
ทาหน้าที่เป็น
Facilitator นางสมพร คล้ายเณร นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญ
การ และว่าที่ร้อยตรีหญิงนาราชา ภูริรัตนาพร นักวิชาการเงินและบัญชี
ทาหน้าที่เป็น Note taker และผู้เข้าร่วมงานประชุมฯ ในครั้งนี้จานวน
40 คน โดยมีการแบ่งเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อยการถอดบทเรียน 2
กลุ่มตามความสนใจ ได้แก่การถอดบทเรียนการสารวจระบบเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ และการถอดบทเรียนการผลักดันนโยบาย
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การดาเนินงานป้องกันเด็กจมน้าในประเทศไทย ซึ่งได้รับองค์ความรู้ใน
การสารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และระบบเฝ้า
ระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อจากกระบวนการถอดบทเรียน ดังนี้

ระบบเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมเสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่ อ และการบาดเจ็ บ
(Behavioral Risk Factor Surveillance System: BRFSS)
BRFSS ย่อมาจาก
B: Behavioral

หมายถึง

พฤติกรรม

R: Risk

หมายถึง

ความเสี่ยง

F: Factor

หมายถึง

ปัจจัย

S: Surveillance

หมายถึง

เฝ้าระวัง

S: System

หมายถึง

ระบบ
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สานักโรคไม่ติดต่อ ได้จัดทาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ โดยการสารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ใน
ประชากรเพศชาย และหญิง อายุ 15-74 ปี ตามแผนการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความ
น่าจะเป็น (probability sampling ครั้งล่าสุด (ปี พ.ศ. 2553) แผนการสุ่ม
ตัวอย่างเป็นแบบสองขั้นอย่างมี ชั้นภูมิ (stratified two-stage cluster
sampling) ดาเนินการทุกจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดแบงชั้นภูมิเปนในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล ต่อจากนั้น ทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล จะ
ดาเนินการสุ มขั้ นที่หนึ่ง คือ หนวยเลือกตั้ง หรือหมู่บ้านเป็ นจานวน 12 หนวย
เลือกตั้ง และ 12 หมู บ าน ตามความนาจะเปนตามปฏิภาคกับขนาดของหนวย
เลือกตั้ง/หมูบาน (รวม 24 หนวยเลือกตั้ง/หมูบาน (cluster) ตอ 1 จังหวัด)
จากนั้นจึงดาเนินการสุ่ม ขั้นที่สองคือประชากรตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดของการ
สุ่มขั้นที่ 1 จากแตละหนวยเลือกตั้ง/หมูบาน(cluster) ตามจานวนที่ตองการ โดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (systemic sampling) ทั้งนี้แบงกลุมประชากรเปา
หมายเปนชั้นภูมิยอยตามช่วงอายุ คือใน 1 จังหวัดประกอบด้วยจานวนตัวอย่างจาก
ในเขตเทศบาล (12 หน่วยเลือกตั้งมี 72 คน) 864 คน และนอกเขตเทศบาล
(12 หมู่บ้านมี 72 คน) 864 คน ทั้งจังหวัดมีจานวนตัวอย่าง เท่ากับ 1,728 คน
และทั้งประเทศ 76 จังหวัดมีจานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 131,328 คน
ประชากรชาย และหญิง
ต่อ 1 cluster

- กลุมอายุ 15 - 54 ป

48 คน

- กลุมอายุ 55 - 74 ป

24 คน

......................................รวม

72 คน
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สาหรับ เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ คือ แบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้น
จากข้อคาถามของสานักงานป้องกันควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (Center for
Diseases Control and Prevention: CDC) และองค์การอนามัยโลก เพื่อสร้าง
ระบบข้อมูลสาหรับอธิบายสถานะทางสุขภาพ การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ปัจจัย
เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ การกินผักและผลไม้ การออกกาลังกาย ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคไม่
ติดต่อ และการบาดเจ็บ ได้แก่ การคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัยขณะขับ
รถ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กับการขับรถ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ตัวแทนระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง และจังหวัด และด้วยความต่อเนื่อง
ของการสารวจนี้ ท าให้สามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาแนวโน้มสถานการณ์
ปัญหา

ความเป็น มา ระบบเฝ้า ระวัง พฤติก รรมเสี่ ย งโรคไม่ติ ด ต่อและการ
บาดเจ็บ มีดังนี้
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เริ่ ม ต้น ในปี ง บประมาณ 2546 ในลัก ษณะโครงการนาร่ อง ใน 12
จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ลพบุรี จันทบุรี เพชรบุรี สุรินทร์
หนองคาย อุบลราชธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ ภูเก็ต และยะลา
ต่อมาในปีงบประมาณ 2547 ได้พัฒนาระเบียบวิธีให้มีมาตรฐานทาง
วิชาการมากขึ้น มีการสร้างเครือข่ายระบบเฝ้าระวังโดยการขยายพื้นที่การสารวจเป็น
41 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สมุทรปราการ
สระบุรี สิ งห์ บุ รี ชั ย นาท นครนายก สระแก้ว ระยอง นครปฐม นครราชสี ม า
ชัยภูมิ มหาสารคาม อุบลราชธานี อานาจเจริญ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรี
สะเกษ ยโสธร พิษณุโลก พิจิตร แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ลาปาง เชียงราย พะเยา
ลาพูน แม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่
สงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล
ปี ง บประมาณ 2548 นั บ เป็ น ครั้ ง ที่ 3 ของการส ารวจฯ ได้ ข ยาย
เครือข่ายการสารวจครบทุกจังหวัด (75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) ครอบคลุม
ทั้ง 12 เขต สคร. รวมทั้งได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือการสารวจ
ให้ เ ป็ นมาตรฐานสากลระดั บ นานาชาติ และมี ก ารนาปั ญ หาต่ างๆ มาปรั บ ปรุ ง
แก้ไข เพื่อให้โครงการสารวจฯ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ปีงบประมาณ 2550 นับเป็นครั้งที่ 4 ของการสารวจฯ แต่ด้วยข้อจากัด
ของงบประมาณ จึงดาเนินการสารวจได้เพียง 38 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี ปทุม ธานี พระนครศรีอยุ ธยา ลพบุรี สิง ห์บุ รี สระบุ รี ชลบุ รี ระยอง
ปราจีนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา
บุ รี รั ม ย์ สุ ริ น ทร์ อุ บ ลราชธานี ขอนแก่ น หนองคาย มหาสารคาม กาฬสิ น ธุ์
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สกลนคร นครสวรรค์ อุทัยธานี กาแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เชียงใหม่
แพร่ เชี ย งราย นครศรี ธรรมราช กระบี่ สงขลา สตู ล และตรั ง ยั ง คงรั ก ษา
มาตรฐานการส ารวจไว้ เช่ น เดี ยวกับ ปี 2548 และได้ เพิ่ มข้ อคาถามความรู้ เรื่ อ ง
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ปีง บประมาณ 2553 นั บเป็น ครั้ ง ที่ 5 ของการสารวจฯ ได้ท าการ
สารวจครบทุกจังหวัด (75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) ครอบคลุมทั้ง 12 เขต
สคร. อีกครั้งหนึ่ง นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ดาเนินการครบทุกจังหวัด รวมทั้งได้พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือการสารวจให้เป็นมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ
และมีก ารนาปั ญหาต่ างๆ มาปรับ ปรุง แก้ไข เพื่อให้ โครงการสารวจฯ มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดทารายงานผลการสารวจเพิ่ม
โดยจัดทาเล่มในรายจังหวัดอีกด้วย
สิ่งสาคัญของการสร้างระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ติดต่อและการ
บาดเจ็บให้มีความยั่งยืนคือการกาหนดเป็นนโยบายให้มีการสารวจพฤติกรรมเสีย่ ง
ฯ อย่างมีมาตรฐานสากล ที่มีความต่อเนื่อง สารวจทุกจังหวัด และดาเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่าย โดยเฉพาะสคร. ทั้ง 12 เขต
โดยมีสานักโรคไม่ตดิ ต่อเป็นแกนหลัก และให้มกี ารใช้รายงานผลการสารวจฯ เป็น
แหล่งข้อมูลหนึ่งของระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ อย่างแพร่หลาย
มากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของระบบนี้

~8~

ประเด็นคาถามในการถอดบทเรียน
ใครทาอะไร (WHO)
1. 1. สิ่งที่ทาได้ดี (Best Practice)
2. 2. สิ่งที่ต้องการพัฒนา (The Development)
3. ข้อเสนอแนะ (A suggestion)

ประเด็นการถอดบทเรียน

8ขัน้ ตอนหลัก ในการจัดทาโครงการ

สารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

และระบบเฝ้าระวัง

1. ระยะเตรียมการก่อนการสารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และการควบคุมคุณภาพภาคสนาม
3. การประมวลผล
4. การจัดทารายงาน
5. การจัดพิมพ์และเผยแพร่
6. การนาผลการสารวจฯ ไปใช้ประโยชน์
7. การสร้างระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
8. การประเมินผลระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บ
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การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ

ระหว่างดาเนินการ

การใช้ความรู้

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ก่อนดาเนินการ
หลังดาเนินการ

ระดมความคิด

ถอดบทเรียนหลังดาเนินการ
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ขั้น ตอนการท าโครงการส ารวจพฤติก รรมเสี่ ย งโรคไม่ติ ด ต่ อ และการ
บาดเจ็บ (Behavioral Risk Factors Surveilance System: BRFSS)
1. ระยะเตรียมการก่อนการสารวจพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อและ
การบาดเจ็บทัง้ ในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค
1.1 ใครทาอะไร (WHO)
ส่วนกลาง

โดยกลุม่ พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ เตรียมความ
พร้อมด้านวิชาการ และการบริหารจัดการ ได้แก่ดา้ นวิชาการ
1) การจัดทารายละเอียดแผนการสุม่ ตัวอย่างเชิงความน่าจะเป็น
(Probabilistic sampling) เป็นแบบกลุ่มสองชั้นอย่างมีชั้นภูมิ
(stratified two-stage cluster sampling) โดยสุ่มตัวอย่างจาก
บัญชีรายชื่อจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงอายุ 15-74 ปี ที่มีสัดส่วนเท่ากัน ให้ขนาดตัวอย่างในแต่ละ
จังหวัดเป็นตัวแทนประชากรในระดับจังหวัดได้ คือมีขนาด 1,728
ตัวอย่าง ทั้งประเทศ 76 จังหวัดมีจานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 131,328 คน
แผนการสุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนประชากรระดับประเทศ เขตการ
ปกครอง ภาค และจังหวัด.
2) พัฒนาข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์ โดยคณะนักวิชาการจาก
ภายใน และภายนอกสานักฯ ให้ครอบคลุมเนื้อหา ในเรื่องการเข้าถึง
บริการ พฤติกรรมเสีย่ ง ปัจจัยเสีย่ งโรคไม่ติดต่อโดยบางส่วนของ
แบบสอบถามพัฒนาจาก CDC (Center for Diseases Control
and Prevention) และองค์การอนามัยโลก และทดสอบแบบ
สัมภาษณ์
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3) เตรียมเนื้อหาการอบรมทีมควบคุมคุณภาพและพนักงาน
สัมภาษณ์ ในเรื่องวัตถุประสงค์ของการสารวจ วัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของแต่ละข้อคาถาม เทคนิคการสัมภาษณ์ เทคนิคการ
ตรวจสอบความถูกต้องและการตรวจความสอดคล้องของคาตอบในแบบ
สัมภาษณ์ และการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านบริหารจัดการ
4) จัดทาแผนคาของบประมาณการสารวจ โดยระบุเหตุผลความ
จาเป็นในเชิงวิชาการ และประโยชน์ของผลการสารวจ พร้อมแจกแจง
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณรายกิจกรรมอย่างชัดเจน เสนอ
ตั้งแต่ระดับสานัก จนถึงกรมฯควบคุมโรค ซึ่งในขั้นตอนนี้ถือว่ามี
ความสาคัญมากที่ต้องทาการชี้แจงเหตุผลต่างๆ ทั้งด้วยวาจา และเอกสาร
เนื่องจากงบประมาณทีใ่ ช้สูงมาก คือประมาณ 30 ล้านบาทต่อการ
สารวจ 1 ครั้ง
5) หลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว สานักฯ
5.1.1) จัดทาโครงการสารวจฉบับสมบูรณ์ พร้อมขออนุมัติ
5.1.2) จัดทาเรื่องแจ้ง สคร. และ สสจ. ว่ามีการสารวจ พร้อมให้
หน่วยงานทั้ง 2 แจ้งแผนเก็บข้อมูลภาคสนามกลับส่วนกลาง โดยแจ้ง
อย่างเป็นทางการไปยังหัวหน้าหน่วยงาน และถึงบุคคลตามรายชื่อ
เครือข่ายเดิมทีมีอยู่ตั้งปีแรกของโครงการ
5.1.3) จัดทาโครงการอบรมพนักงานสัมภาษณ์ และควบคุมคุณภาพ
ภาคสนาม (ครู ก) จัดทาเรื่องโอนงบประมาณให้ สคร. และ สสจ.
เพื่ออบรมพนักงานสัมภาษณ์ และควบคุมคุณภาพภาคสนาม (ครู ข)
และการบริหารจัดการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สาหรับใน กทม. สานักฯ ส่ง
ผู้แทนเป็นวิทยากรอบรม ครู ก แก่ทีมบริษัทเอกชนที่รับจ้างเก็บข้อมูล
ดังกล่าว
5.1.4) จัดจ้างสุ่มตัวอย่าง พร้อมจัดส่งให้ สคร. และ สสจ.
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5.1.5) จัดจ้างพิมพ์เอกสารต่างๆ ได้แก่ ใบลงทะเบียน แบบสัมภาษณ์
(แบ่งเป็น 2 สี คือ สีชมพูใช้สัมภาษณ์ตัวอย่างอายุ 15-54 ปี และ สี
เหลืองใช้สัมภาษณ์ตวั อย่างอายุ 55-74 ปี และ run number หน้าเลข
คี่ แยกรายจังหวัด สคร. และ ส่วนกลาง) คู่มือปฏิบัติงานภาคสนาม
แผ่นภาพประกอบการสัมภาษณ์ และตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ พร้อม
จัดส่งให้ สคร. และ สสจ.
5.1.6) จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ไก้แก่ ดินสอ ยางลบ กบเหลาดินสอ ถุง
ใส่แบบสัมภาษณ์กลับส่งส่วนกลาง พร้อมจัดส่งให้ สคร. และ สสจ.
โดยจัดเป็นกล่องที่ใส่รายชื่อตัวอย่างไปพร้อมกับ รายการเอกสารในข้อ
5.15) และ วัสดุ-อุปกรณ์ในข้อ 5.1.6) แยกราย สคร. และ ราย
cluster ของแต่ละจังหวัด และระบุหน่วยงาน+ชื่อ-ที่อยู่ผู้ส่ง-ผู้รับ
พร้อมชื่อและลาดับ cluster อย่างละเอียด (24 กล่อง/จังหวัด คือ
เท่ากับ 24 cluster/จังหวัด)
5.1.7) จัดจ้างต่ออายุสมาชิก (renew) โปรแกรมฯ SAS (Statistical
Analysis System) เวอร์ชั่น 9.1.3 ซึ่งเป็นโปรแกรมฯมาตรฐานสากล
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1.8) จัดจ้างเก็บข้อมูลในกรุงเทพมหานคร
5.1.9) จัดจ้างบันทึกข้อมูล (Scan) แบบสัมภาษณ์ที่ตอบแล้วพร้อม
ตรวจสอบความสอดคล้องของคาตอบเบื้องต้น และแปลงข้อมูลจาก
text file เป็น data file จาก 76 จังหวัด
ส่วนภูมภิ าค สคร.
1) เตรียมความพร้อมภาคสนาม ได้แก่ จัดอบรมพนักงาน
สัมภาษณ์ (ครู ข) และต้องเป็นวิทยากรหลักในการอบรมฯ
ร่วมกับ สสจ. จัดสรรวัสดุ-อุปกรณ์แก่ทีมควบคุมคุณภาพ
ภาคสนาม ของ สคร.
2) จัดทาแผนเก็บข้อมูลภาคสนามร่วมกับ สสจ.ส่งส่วนกลาง
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สสจ.
1) จัดอบรมพนักงานสัมภาษณ์ (ครู ข) ร่วมกับ สคร. หรือเป็น
ผู้จัดเองตามmujตกลงกัน และต้องเป็นวิทยากรหลักในการ
อบรมฯ
2) จัดทาแผนเก็บข้อมูลภาคสนามร่วมกับ สคร. ส่งส่วนกลาง
3) จัดสรรวัสดุ-อุปกรณ์แก่ทมี ควบคุมคุณภาพภาคสนามของ
จังหวัด และทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม

1.2 สิง่ ที่ทาได้ดี ( Best Practice )
- ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในการพัฒนา
ข้อคาถามที่สามารถนาไปเป็นตัวชี้วดั เพื่อตอบ หรือประเมินสถานการณ์ปัญหา ที่พัฒนาได้ดีขึ้นของแต่ละครั้งที่สารวจ
- การมีคู่มือในการปฏิบัติงานภาคสนามและแผ่นภาพ
ประกอบการสัมภาษณ์ช่วยทาให้ พนักงานสัมภาษณ์ และทีมควบคุม
คุณภาพปฏิบัติงานได้ง่าย และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
- การรวมจัดส่งแบบสัมภาษณ์ รายชือ่ ตัวอย่าง วัสดุ-อุปกรณ์
ต่างๆ เป็น 1 กล่องต่อ 1 cluster ทาให้เกิดความสะดวกในการติดตาม
ของทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม ป้องกันความสับสน และการสูญหายระหว่าง
ทางได้ง่าย
- การแยกสีของแบบสัมภาษณ์ตามกลุ่มอายุ และ run number
หน้าเลขคี่ แยกรายจังหวัด สคร. และ ส่วนกลาง ทาให้เกิดเกิดความ
สะดวกในการติดตามที่มาของชุดแบบสัมภาษณ์กรณีที่หลุดจากชุดเดิม
และช่วยในการ audit แบบสัมภาษณ์ได้เร็วขึ้น เป็นต้น
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- การแยกกิจกรรมและระบุงบประมาณรายกิจกรรมอย่างละเอียด
เมื่อทาโครงการฉบับสมบูรณ์ ทาให้เกิดความสะดวกในการแยกเรื่องจัดซื้อ
จัดจ้าง ตรวจสอบ-ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และสามารถสรุปภาพรวม
เมื่อสิ้นปีได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
- การมีทะเบียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address
ของหน่วยงาน และบุคคลเครือข่ายที่เคยร่วมงานตั้งแต่การสารวจครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ.2546 และปรับเป็นปัจจุบันทุกปีทมี่ ีการสารวจ ทาให้เกิด
ความสัมพันธ์และร่วมมือ และการประสานงานของเครือข่ายทีด่ ีขึ้น

1.3 สิง่ ทีต่ ้องพัฒนา (The Development )
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ โดยเฉพาะผู้กาหนด
นโยบายระดับกรมฯ อาจไม่อนุมัตงิ บประมาณให้สารวจ เนือ่ งจากใช้
งบประมาณสูงมาก รวมทั้งถ้ามีการเปลีย่ นแปลงผู้บริหารในระดับดังกล่าว
ในช่วง 3 ปี และขาดความเข้าใจในประโยชน์ของผลการสารวจ จึงต้องใช้
ความพยายามนาเสนอเหตุผล ความจาเป็น การนาไปใช้ประโยชน์ของ
หน่วยงานระดับประเทศ เขต และจังหวัด รวมทั้งเสนอว่าผลการสารวจ
ดังกล่าวดาเนินการตามหลักวิชาการสารวจตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานสากล
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และสามารถนาผลไปเสนอต่อ CDC WHO และเวทีวชิ าการระดับ
นานาชาติได้
- การนาผลจากการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ติดต่อร่วมกับ
การเฝ้าระวังอื่นๆสูก่ ารวิเคราะห์ที่ส่งผลต่อนโยบายการป้องกันควบคุมโรคทั้ง
ในระดับประเทศ เขต และจังหวัด
- นาผลการสารวจนี้ที่ได้เสนอในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ
เสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง และขณะเดียวกันควรนาข้อมูลแต่ละครัง้
มาทาการวิเคราะห์เชิงลึกและนาเสนอต่อเวทีวิชาการนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงาน และยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของ
ประเทศ

1.4 ข้อเสนอแนะ (A suggestion)
- นาเสนอกรมฯให้จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบอัตโนมัติ
เพื่อสารวจทุก 3 ปี เช่นเดียวกับการสนับสนุนงบประมาณระบบภูมิคมุ้ กัน
โรค (EPI Program) เป็นต้น หรือกรมฯ โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้นา
หลักในการขอความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น
สปสช. เป็นระบบทุก 3 ปี
- กรณีที่งบประมาณได้รับการอนุมัตแิ ล้ว และเกิดเหตุฉุกเฉิน
ไม่คาดคิด งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะสารวจได้ครบ 76 จังหวัด กรมฯฯ
ควรจัดหาบประมาณสารองไว้ด้วย
- การหาแนวร่วม โดยจัดเวทีวชิ าการ เรียนเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
นักวิชาการ จากหน่วยงาน สถาบัน ต่างๆ เพื่อระดมสมอง รวบรวม
ความสาคัญ คุณภาพ ประโยชน์ของการสารวจ เสนอต่อผู้บริหาร

~ 16 ~
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารอื่นๆ ของกรมฯควบคุมโรคทีม่ ีส่วนเกีย่ วข้องใน
การอนุมัติงบประมาณ โดยกิจกรรมนี้ควรระบุไว้ในแผน 5-10 ปีใน
อนาคต
- เสนอกรมฯ ประสานกับสานักงานสถิตแห่งชาติ ( National
Statistical Office:NSO) เรื่องขอสนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนา
แบบแผนการสุ่มตัวอย่าง การถ่วงน้าหนัก และการเก็บข้อมูลภาคสนาม
- ควรแยกคู่มือควบคุมคุณภาพภาคสนามออกจากคู่มอื การ
ปฏิบัติงานภาคสนาม
- ศึกษาทางเลือกในการเก็บข้อมูล โดยการบันทึกลงใน
กระดาษชุดแบบสัมภาษณ์แบบเดิม หรือใช้อุปกรณ์อเี ล็กโทรนิคอื่น เช่น
palm / iphone / tablet เพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณ
- ปรึกษานักภาษาศาสตร์ในการใช้คา หรือประโยคการ
สัมภาษณ์ให้สละสลวยยิ่งขึ้น โดยไม่เสียใจความหลัก

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และการควบคุมคุณภาพภาคสนาม
2.1 ใครทาอะไร (WHO)
ส่วนกลาง โดยกลุม่ พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ดาเนินการดังนี้
1) จัดทาเรื่องแจ้ง สคร. และ สสจ. ในการกาหนดช่วงเวลาการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม (ประมาณ 4-6 เดือน) พร้อมแจ้งรายละเอียดการจัดส่ง
แบบสัมภาษณ์ที่ตอบแล้วกลับส่วนกลาง คือให้ สสจ.ทาหนังสือนาส่งที่
สานักฯ และ สาเนาส่งที่บริษัทรับจ้างแสกน และต้องระบุการจ่าหน้ากล่องที่
อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ส่ง และผู้รับให้ละเอียด ชัดเจน ตามตัวอย่างใน
คู่มือฯ การส่งแบ่งเป็น 2 กรณี
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กรณี 1 ส่งกลับโดยรถยนต์ราชการ
กรณีที่ 2 ส่งกลับโดยทางพัสดุบริษัทเอกชน
2) จัดทาเรื่องแจ้ง สคร. และ สสจ. เพื่อส่งกาหนดการและรายชื่อผู้
ออกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพภาคสนาม ร่วมกับ สคร. และ สสจ. ตามแผน
ที่ได้รับแจ้งจาก สคร.และ/หรือ สสจ.
3) จัดเตรียมซองเอกสารเพื่อให้ทมี ออกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพ
ภาคสนาม เป็นรายบุคคล ใน 1 ซองประอบด้วย ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์
คู่มือฯ แผ่นภาพฯ ใบลงทะเบียน สาเนารายชื่อกลุม่ ตัวอย่าง สาเนารายชื่อ
cluster รายชื่อผู้ประสานงานประจาพื้นที่ทั้งจาก สคร. และ สสจ.. ดินสอ
ยางลบ กบเหลาดินสอ เพื่อใช้ในการสุ่ม audit และสารองให้ทีมในพื้นที่
4) แบ่งทีมภายในกลุม่ งานฯ โดยแยกเป็นทีมผู้รับผิดชอบรายภาค
เพื่ออกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพภาคสนาม ร่วมกับ สคร. และ สสจ.
5) จัดทาเรื่องขออนุมัตเิ ดินทางไปราชการ การเช่ารถ การยืมเงินทด
รองราชการ
6) ตรวจรายการต่างๆ ในซองเอกสารให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
7) ออกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพภาคสนาม ร่วมกับ สคร. และ สสจ.
ทั้งนี้ แต่ละทีมต้องสังเกตผู้เก็บข้อมูล จาก สสจ. และผู้ควบคุมคุณภาพ จาก
สคร. ทาตามคู่มือฯ และหลักการสัมภาษณ์ที่ได้อบรมแล้ว ห้ามผู้ไม่ได้รับ
การอบรมทาการสัมภาษณ์โดยเด็ดขาด ขณะเดียวกันต้องสุม่ ตรวจแบบ
สัมภาษณ์ให้ได้ทุกทีม และสุ่มตรวจในชุดแรกของการทางาน และหากพบ
ข้อผิดพลาด หรือความเข้า.ใจในหลักการไม่ตรงกันจะได้แก้ไขปัญหาได้แต่
เนิ่นๆ และลดภาระการ audit ในภาพรวม
8) เป็นที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ-และร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ใน
การเก็บข้อมูลภาคสนาม ทุกครั้งและทุกทีมที่ตนเองรับผิดชอบ
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สคร.

1) ร่วมกับ สสจ. จัดทากาหนดการและรายชื่อผู้ออกปฏิบัติงานควบคุม
คุณภาพภาคสนาม และจัดส่งให้ส่วนกลาง
2) จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการทีมออกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพ
ภาคสนาม ประอบด้วย ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ คู่มือฯ แผ่นภาพฯ ใบ
ลงทะเบียน สาเนารายชื่อกลุ่มตัวอย่าง สาเนารายชื่อ cluster รายชื่อผู้
ประสานงานประจาพื้นที่ทั้งจาก สคร. และ สสจ.. ดินสอ ยางลบ กบเหลา
ดินสอ เพื่อใช้ในการสุม่ audit และสารองให้ทีมในพื้นที่
3) ออกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพภาคสนาม ร่วมกับ ส่วนกลางและ
สสจ. ทั้งนี้ แต่ละทีมต้องสังเกตผูเ้ ก็บข้อมูล จาก สสจ. ตามคู่มือฯ และ
หลักการสัมภาษณ์ที่ได้อบรมแล้ว ห้ามผู้ไม่ได้รับการอบรมทาการสัมภาษณ์
โดยเด็ดขาด ขณะเดียวกันต้องสุ่มตรวจแบบสัมภาษณ์ให้ได้ทุกทีม และสุ่ม
ตรวจในชุดแรกของการทางาน และหากพบข้อผิดพลาด หรือความเข้า.ใจใน
หลักการไม่ตรงกันจะได้แก้ไขปัญหาได้แต่เนิ่นๆ และลดภาระการ audit ใน
ภาพรวม
9) เป็นที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ-และร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ใน
การเก็บข้อมูลภาคสนาม ทุกครั้งและทุกทีมที่ตนเองรับผิดชอบ
4) สุ่มตรวจความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ตลอดจนตรวจสอบ
สอดคล้องของข้อคาถามในของแบบสัมภาษณ์ที่ตอบแล้ว ก่อนออกจากพื้นที่
ของแต่ละ cluster
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สสจ.

1) ร่วมจัดทากาหนดการและรายชื่อผู้ออกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพ
ภาคสนาม และจัดส่งให้ สคร. และส่วนกลาง
2)
จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการทีม สสจ. ทีอ่ อก
ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลภาคสนามประอบด้วย ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ แบบ
สัมภาษณ์ 2 สี คู่มือฯ แผ่นภาพฯ ใบลงทะเบียน สาเนารายชื่อกลุม่
ตัวอย่าง สาเนารายชื่อ cluster รายชื่อผู้ประสานงานประจาทีม ทีมทัง้ จาก
สคร. และ สสจ.. ดินสอ ยางลบ กบเหลาดินสอ เพื่อใช้ในการสุ่ม audit
และสารองให้ทีมในพื้นที่
3)
ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลภาคสนาม และเฉพาะหัวหน้า
ทีม สสจ.ควบคุมคุณภาพภาคสนาม ร่วมกับ ส่วนกลางและ สสจ. ทั้งนี้ แต่
ละทีมต้องสังเกตผู้เก็บข้อมูล จาก สสจ. ตามคู่มือฯ และหลักการสัมภาษณ์ที่
ได้อบรมแล้ว ห้ามผู้ไม่ได้รับการอบรมทาการสัมภาษณ์โดยเด็ดขาด
ขณะเดียวกันต้องสุ่มตรวจแบบสัมภาษณ์ให้ได้ทกุ ทีม และสุม่ ตรวจในชุด
แรกของการทางาน และหากพบข้อผิดพลาด หรือความเข้า.ใจในหลักการไม่
ตรงกันจะได้แก้ไขปัญหาได้แต่เนิ่นๆ และลดภาระการ audit ในภาพรวม
4)
หัวหน้าทีม สสจ.เป็นที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ-และ
ร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ทุกครั้งและทุกทีม
ของจังหวัด
5)
ทีม สสจ.ตรวจความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
ตลอดจนตรวจสอบสอดคล้องของข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์ที่ตอบแล้ว ก่อน
ออกจากพื้นที่ของแต่ละ cluster
6)
หัวหน้าทีม+สมาชิกทีม สสจ.ตรวจความสมบูรณ์
ครบถ้วน ถูกต้อง ตลอดจนตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามในแบบ
สัมภาษณ์ที่ตอบแล้วทุกชุดก่อนจัดหีบห่อส่งส่วนกลางโดยแยกเป็นราย
cluster จานวน 24 cluster/จังหวัด หรือเท่ากับ 1,728 ชุด/สสจ. ภายใน
เวลาที่กาหนด
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2.2 สิ่งที่ทาได้ดี (Best Practice)
- ในภาพรวมส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้
ข้อมูลและให้ความร่วมมือดีมาก
- การจัดส่งรายชื่อตัวอย่าง รายชื่อ cluster และวัสดุ-อุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ในการสารวจระยะหลังมีการปรับปรุงได้ดีขึ้น โดย
จัดเป็นหีบห่ออย่างเรียบร้อย ครบถ้วน ไม่สูญหาย เมื่อเปรียบเทียบกับการสารวจ
ในช่วงปีแรกๆ
- สานักฯ ได้นารายชื่อ ตัวอย่าง และรายชื่อ cluster ลงใน
Website ของส านักโรคไม่ติดต่ อ เพื่อให้ความสะดวกแก่ สสจ. และ สคร.
สามารถ download ได้หากชุดที่ส่งไปเสียหาย หรือสูญหาย
- แผ่นภาพประกอบการสัมภาษณ์ มีความชัดเจน เช่น ภาพการ
ทางานออกแรง การออกกาลังกาย ถือเป็นการบอกกล่าวด้วยภาพที่ผู้ถูกสัมภาษณ์
เข้าใจ และตอบได้ง่าย
- มี ค วามร่ ว มมื อ ของเครื อ ข่ า ยที่ ดี จึ ง ท าให้ ท างานได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง และทีมส่วนกลางเปิดโอกาสให้ทีมในพื้นที่ติดต่อสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์
และ e-mail address ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2.3 สิ่งที่ต้องพัฒนา (The Development)
- กรณี ที่ ส่ ง แบบสั ม ภาษณ์ ก ลั บ ส่ ว นกลางล่ า ช้ า เนื่ อ งด้ ว ย
ข้อจากัดต่างๆ เช่น จานวนเจ้าหน้าที่ สสจ.ที่เก็บข้อมูลมีน้อย มีภาระงานล้นมือ มี
งานนโยบายของ สสจ. ที่เร่งด่วนกว่ามาแทรกหรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบระหว่างเก็บ
ข้อมูล เสนอให้เก็บข้อมูลในช่วงต้นปีงบประมาณ โดยต้องแบ่งงบประมาณการ
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สารวจเป็น 2 ปี คือปีที่ 1 เป็นงบประมาณสาหรับ ขั้นเตรียมการต่างๆ ปีที่ 2
เป็นงบประมาณสาหรับการเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล พร้อม
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เก็บข้อมูลได้ช่วงต้นปีงบประมาณและเสร็จภายในไตร
มาสแรก
- ควรทดลองศึกษานาร่องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นในการ
เก็บข้อมูล เช่น palm /tablet หรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพื่อจะได้จัดส่งแบบ
สัมภาษณ์กลับส่วนกลางได้เร็วขึ้น และลดงบประมาณการจ้างบันทึกข้อมูล
- ควรเพิ่มจานวนวันอบรมทั้ง ครู ก และ ครู ข เพื่อให้มีเวลา
ฝึกสัมภาษณ์ได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริง
- ควรเพิ่มจานวนพนักงานสัมภาษณ์เท่ากันทุกจังหวัดเป็น 20
คน/จังหวัด เพื่อให้มีทีมเพียงพอและป้องกันคนที่ไม่ได้รับการอบรมไปทาการ
สัมภาษณ์
- ควรทบทวนและพัฒนาข้อคาถามทุกครั้งที่จะทาการสารวจ เพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหา
- เปลี่ยนถุงดาที่ใส่แบบสัมภาษณ์ส่งกลับส่วนกลาง เป็นถุงสีอื่น
และทาการ screen ให้รู้ว่าเป็นถุงใส่แบบสัมภาษณ์ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดว่า
เป็นถุงขยะ
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2.4 ข้อเสนอแนะ (A suggestion)
- ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ย และซ้ าเดิ ม เช่ น การให้ ผู้ไ ม่ ไ ด้ รั บ การ
อบรมเป็นพนักงานสัมภาษณ์ ขณะสัมภาษณ์อย่าให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่งอยู่ด้วย
จะทาให้ได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน สับสน หรือคลาดเคลื่อน การตรวจแบบสัมภาษณ์ไม่
รอคอบ การจัดส่งแบบสัมภาษณ์ล่าช้า การจัดหีบห่อส่งกลับไม่เรียบร้อย ทีม
สัมภาษณ์ และผู้ควบคุมคุณภาพภาคสนามต้องระวัง ในขั้นตอนดังกล่าว เพื่อลด
ปัญหาให้ได้มากที่สุด
- การสุ่ ม ตั ว อย่ า งจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย จะประสบปัญหากรณีประชากรตัวอย่างไปอยู่ที่อื่นในช่วงที่ทา
การสารวจ หรือการเสียชีวิต ทาให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ ดังนั้นควรจัดทาบัญชี
รายชื่ อ ของผู้ที่ อ าศั ย อยู่จ ริ ง โดยขอความร่ ว มมื อ จากส านัก งานสถิ ติ แห่ ง ชาติ หรื อ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เป็นต้น

3. การประมวลผล
3.1 ใครทาอะไร (WHO)
สานักฯ โดยกลุม่ พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ประสานกับ
บริษัทเอกชนที่รับจ้างแสกนแบบสัมภาษณ์ที่ตอบแล้ว ในประเด็นต่างๆ
ดังนี้
1) ประสาน ติดตามการจัดส่งแบบสัมภาษณ์ที่ตอบแล้ว ไปยัง
บริษัทฯ ให้ได้ครบ 24 cluster หรือเท่ากับ 1,728 ชุด/สสจ. (ชุดละ
ประมาณ 30 หน้า) กรณีที่แบบสัมภาษณ์มกี ารชารุดเสียหายหลายชุดและ
มีผลเสียต่อการถ่วงน้าหนักข้อมูล หรือลดความเป็นตัวแทนในระดับ
ประชากร หรืออาจเกิดการ error ได้ ต้องประสานให้ สสจ.เก็บใหม่
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2) สุ่มแบบสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
ตลอดจนความสอดคล้องของคาตอบจากแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับจากข้อ 1)
3) จากข้อ 2) เมื่อบริษทั ฯ แสกนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้จานวน
ประมาณ 3,939,840 หน้า (1,728 ชุด X 76 จังหวัดX 30 หน้า) หรือ
ประมาณ 130,800 record ต่อจากนั้นจะทาการบันทึกข้อมูล พร้อมแปลง
จาก text file เป็น data file เรียงเป็นจังหวัดครบ 76 จังหวัด และ
จัดส่งให้สานักฯ ดาเนินการ clean ข้อมูลเบื้องต้น
4) จากแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด (ครั้งล่าสุด ปี 2553) มี 17 ส่วน
นักวิชาการของกลุม่ ฯ ได้แบ่งวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมมาตรฐานสากล ชื่อ
SAS (Statistical Analysis System) เวอร์ชั่น 9.1.3 คนละ 4-5 ส่วน
โดยต้องทาการ clean ข้อมูลของส่วนที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง มีความ
สอดคล้องของคาตอบ และเป็นไปตามหลักการก่อนวิเคราะห์ข้อมูล
5) การวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
5.1 สร้างค่าถ่วงน้าหนักตัวอย่าง เพื่อคานวณค่าประมาณยอดรวม
ของจานวนประชากรที่ต้องการศึกษาจากแผนการสุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ โดยค่า
ถ่วงน้าหนักเริ่มต้นจะมีค่าเท่ากับผลคูณส่วนกลับของความน่าจะเป็นที่หน่วย
ตัวอย่างถูกเลือกมาเป็นตัวแทนในแต่ละขั้น
5.2 พิจารณาวางแผนการวิเคราะห์และเลือกตัวแปรทีม่ ีความสาคัญ
และมีความหมายต่อการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการ
บาดเจ็บในระดับประเทศ เขต และจังหวัด หรือสร้างตัวแปรใหม่จากตัว
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แปรเดิมมากกว่าหนึ่งตัวแปรเพื่อให้เป็นตังชี้วัดที่เหมาะสมกับการนาไปใช้
ประโยชน์
5.4 เขียนคาสั่งโดยใช้โปรแกรม SAS ในการ clean การแก้ไข
การสร้างตัวแปรใหม่ ตลอดจนการวิเคราะห์ค่าสถิติที่จะนาเสนอ
5.5 การนาเสนอในรูปแบบตาราง ดังนี้
- ค่าสถิติ ความชุก (ร้อยละ) และค่าเฉลี่ย (mean) ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ (standard error-S.E.) และ
95% ช่วงความเชื่อมั่นของการประมาณค่า (95%Confidence Interval –
CI)
- นาเสนอในระดับประเทศ แบ่งเป็นเพศชาย และหญิง
และแต่ละเพศแบ่งเป็น 6 กลุ่มอายุ คือ 15-24 ปี, 25-34 ปี, 35-44
ปี, 45-54 ปี, 554-64 ปี และ 65-74 ปี
- ระดับเขตการปกครอง (ในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาล)
- ระดับกรุงเทพมหานคร และ 4 ภาค : ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้
- ระดับเขต สคร.1-12
- ระดับจังหวัด : กรุงเทพมหานคร และ 75 จังหวัด
(เฉพาะปี 2553 มีการแบ่งเพศและกลุ่มอายุ 6 กลุ่มเหมือนระดับประเทศ
ในบางตัวแปร)
6) ข้อมูลทีท่ าการแสกน clean และทาการถ่วงน้าหนักเรียบร้อยแล้ว
จะแยกเก็บเป็น file ไว้ในเครื่อง server ของกลุม่ ฯ และทาสาเนา
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(copy) พร้อมจัดส่ง ดังนี้
- File ข้อมูลรวมทั้งประเทศ 1 ฐานข้อมูล
- File ข้อมูลแยกรายเขต สคร. 12 ฐานข้อมูล และจัดส่ง
สคร.1-12
- File ข้อมูลแยกรายจังกวัด 76 ฐานข้อมูล และจัดส่ง
สสจ.75 จังหวัด และ สคร.ที่รับผิดชอบ สสจ.นั้นๆ
จังหวัดละ 1 ชุด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)
7) พัฒนาศักยภาพนักวิชาการสาธารณสุขจาก สานักโรคไม่ติดต่อ
(ทุกกลุม่ วิชาการ) สคร. และ สสจ. ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SAS เวอร์ชั่น 9.1.3

3.2 สิ่งที่ทาได้ดี (Best Practice)
-

การใช้ โ ปรแกรม SAS วิ เ คราะห์ ถื อ เป็ น มาตรฐานสากล
โปรแกรมหนึ่ง
สร้างทีมในกลุ่มงานในการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม SAS
ได้ทุกคน
จั ด ท าคู่ มื อ การค านวณตั ว ชี้ วั ด ด้ า นสุ ข ภาพ จากการส ารวจ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อแลการบาดเจ็บ (โดยใช้ SAS)

3.3 สิ่งที่ต้องพัฒนา (The Development)
- ควรเพิ่ ม กิ จ กรรม หรื อ จั ด ท าเป็ น โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการการตรวจความสอดคล้องของคาตอบในแบบสัมภาษณ์แก่ทีม
ควบคุมคุณภาพภาคสนาม เพื่อเพิ่มคุณภาพกิจกรรมการเก็บข้อมูลให้ดี
ยิ่งขึ้น
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-

ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักฯ (กลุ่มวิชาการอื่นๆ)
สคร. และ สสจ. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนมารับผิดชอบงาน
ใหม่ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ เพื่อให้เกิดการนาไปประยุกต์หรือต่อ
ยอดการวิ เ คราะห์ ต ามสภาพปั ญ หา และความต้ อ งการใช้ ข้ อ มู ล ของ
หน่วยงานตนเองได้
- อาจใช้โปรแกรมทางเลือกอื่นที่มีราคาถูกกว่าโปรแกรม SAS
เช่น STATA

3.4 ข้อเสนอแนะ ( A suggestion )
- เสนอกรมฯ ศึกษาทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ palm หรือ
iphone หรือ tablet ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว
โดยไม่ต้องแปลงไฟล์หลายครั้ง แทนใช้ชุดกระดาษแบบสัมภาษณ์ จะ
ช่ว ยลดเวลาและงบประมาณ และประมวลผลได้ เ ร็ว ขึ้ น โดยท าเป็ น
PILOT Project

4. การจัดทารายงาน
4.1 ใครทาอะไร (WHO)
สานักฯ โดยกลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ติดต่อ
ดาเนินการดังนี้
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1) รายงานการสารวจฯ ฉบับประเทศ
1.1) จัดทาตารางนาเสนอผลการวิเคราะห์ระดับประเทศทัง้
17 ส่วน จาแนกดังนี้
- เพศชาย และหญิง แต่ละเพศ แบ่งเป็น 6 กลุ่มอายุ คือ
15-24 ปี, 25-34 ปี, 35-44 ปี, 55-64 ปี และ 65-74 ปี
- เขตการปกครอง (ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล)
- กรุ ง เทพมหานคร และ 4 ภาค ได้ แ ก่ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้
- เขต สคร 1-12
- รายจังหวัด 76 จังหวัด
1.2) จัดทาภาคบรรยาย ในส่วนต่างๆ โดยในแต่ละส่วน
นาเสนอตัวชี้วัด คาจากัดความ การวัด ข้อคาถามที่ใช้ ผลการสารวจ และอภิปราย
ผล ตลอดจนเปรีย บเที ย บกั บ ผลการส ารวจในครั้ ง ที่ผ่ านมา ส่ ว นต่ างๆ มีดั ง นี้
ได้แก่
สวนที่ 1 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ
สวนที่ 2 สถานะสุขภาพทั่วไป
สวนที่ 3 การเขาถึงบริการสุขภาพ
สวนที่ 4 ภาวะน้าหนักเกินและภาวะอ้วน
สวนที่ 5 กิจกรรมทางกายและการออกกาลังกาย
สวนที่ 6 การบริโภคผักและผลไม
สวนที่ 7 การบริโภคยาสูบ
สวนที่ 8 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
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สวนที่ 9 การคั ด กรองและเสริ ม ทั ก ษะการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพลดโรคไมติดดอ
สวนที่ 10 ความดันโลหิตสูง
สวนที่ 11 เบาหวาน
สวนที่ 12 ไขมันในเลือดสูง
สวนที่ 13 โรคเรื้อรัง
สวนที่ 14 คุณภาพชีวิตและภาวะบกพรองทางรางกาย
สวนที่ 15 การบาดเจ็บ
สวนที่ 16 การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและมะเร็งปาก
มดลูก
สวนที่ 17 การไดรับการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี
1.3) จัดทาส่วนประกอบอื่น ไก้แก่ ปก รองปก คานา
กิ ต ติ ก รรมประกาศ บทคั ด ย่ อ สารบั ญ สารบั ญ ตาราง บรรณานุ ก รม และ
ภาคผนวก
2) จัดทาเล่มรายงานฉบับจังหวัด
2.1) จัดทาตารางนาเสนอผลการวิเคราะห์ระดับจังหวัด รวม 14
ส่วน จาแนกดังนี้
- เพศชาย และหญิง แต่ละเพศ แบ่งเป็น 6 กลุ่มอายุ คือ 15-24 ปี
, 25-34 ปี, 35-44 ปี, 55-64 ปี และ 65-74 ปี
- เขตการปกครอง (ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล)
จัดทาตาราง 14 ส่วน มีดังนี้
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สวนที่
สวนที่
สวนที่
สวนที่
สวนที่
สวนที่
สวนที่
สวนที่
สวนที่

1 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ
2 สถานะสุขภาพทั่วไป
3 การเขาถึงบริการสุขภาพ
4 ภาวะน้าหนักเกินและภาวะอ้วน
5 กิจกรรมทางกายและการออกกาลังกาย
6 การบริโภคผักและผลไม
7 การบริโภคยาสูบ
8 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
9 การคัดกรองและเสริมทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ลดโรคไมติดตอ
สวนที่ 10 ความดันโลหิตสูง
สวนที่ 11 เบาหวาน
สวนที่ 12 ไขมันในเลือดสูง
สวนที่ 13 โรคเรื้อรัง
สวนที่ 14 การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก
2.2)
จัดทาส่วนประกอบอื่น ไก้แก่ ปก รองปก คานา
กิ ต ติ ก รรมประกาศ บทคั ด ย่ อ สารบั ญ สารบั ญ ตาราง บรรณานุ ก รม และ
ภาคผนวก
- จัด ทารายละเอีย ดคุ ณลั กษณะ และประสานงานพั สดุ กลุ่ ม
บริหารทั่วไป เพื่อจัดจ้างพิมพ์ และจัดส่ง
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- จัด ทารายละเอีย ดคุ ณ ลั กษณะ และประสานงานพั สดุ กลุ่ ม
บริ ห ารทั่ ว ไป เพื่ อ จั ด จ้ า งแปลเป็ น ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ จั ด ท ารายละเอี ย ด
คุณลักษณะ และจัดจ้างพิมพ์พร้อมทั้งจัดส่ง
- จัดทา Fact Sheet บทสรุปสาหรับผู้บริหาร โดยมีตาราง
สรุปผลการสารวจตัวแปรที่สาคัญของรายจังหวัด 76 จังหวัด และเปรียบเทียบผล
การสารวจ 3 ปี คือ พ.ศ.2548 พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2553
- ทั้งเล่มรายงานระดับประเทศ เล่มรายงานระดับจังหวัด และ
Fact Sheet ต้องมีการตรวจทานเนื้อหาต้นฉบับ และพิสูจน์อักษรอย่างละเอียด
และให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนจัดพิมพ์

4.2 สิ่งที่ทาได้ดี (Best Practice)
- การจั ด ท ารายงานผลการส ารวจฯ ระดั บ จั ง หวั ด ถื อ เป็ น
พัฒนาการที่ดี คือมีข้อมูลแยกเพศ แยก 6 กลุ่มอายุ และแยกเขตการปกครอง
ของจังหวัดเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถนาผลไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงเมื่อเปรียบเทียบกับ
การสารวจครั้งก่อนๆ
- การจัดทา Fact Sheet บทสรุปสาหรับผู้บริหาร มีความ
น่าสนใจ กะทัดรัด และสะดวกในการหยิบข้อมูลไปใช้ประโยชน์
- การจัดทารายงานเป็นฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทา
ให้เกิดมาตรฐานและเป็นทางเลือกแก่นักวิชาการและผู้สนใจ
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4.3 สิ่งที่ต้องพัฒนา (The Development)
- เขียนโปรแกรมให้สามารถออกผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่
ต้องการนาเสนอ โดยไม่ต้องคัดลอกผลการวิเคราะห์มาสร้างตารางใหม่ เพื่อลด
ความผิดพลาดและเวลาในการดาเนินการ
-

ลดจานวนการจัดพิมพ์เป็นเล่มเอกสาร แต่จัดทาเป็นแผ่นซีดี

ทดแทน
- หากยังคงจัดทาเป็นเล่มเอกสาร ควรแยกเล่มเป็นกลุ่มหัวข้อ
หรือเรื่อง เพื่อให้เล่มรายงานมีขนาดเล็กลงน่าอ่านมากขึ้น
- ปรั บ ก าหนดเวลา และปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการเก็ บ ข้ อ มู ล
ภาคสนาม และการประมวลผลให้เสร็จตามกาหนด เพื่อมิให้การจัดทารูปเล่ม
รายงานล่าช้ากว่ากาหนด ซึ่งมีผลต่อรายงานผลการสารวจฯ ไม่เป็นปัจจุบัน

4.4 ข้อเสนอแนะ (A suggestion)
- เพิ่มคาอธิบายวิธีอ่านค่าสถิติและข้อจากัดในตาราง เช่น ค่า
standard error และ 95% Confidence Interval เป็นต้น

5. การจัดพิมพ์และเผยแพร่
5.1 ใครทาอะไร (WHO)
-

จัด ทาเรื่ องส่ง รายงานผลการส ารวจฯ จนวน 500 เล่ม แก่
หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1.
กระทรวงสาธารณสุขทุกกรม หน่วยงานในกากับของกระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่ง และสานักงานองค์การอนามัยโลกประจาประเทศไทย
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2.
กระทรวงอื่ น ๆ ได้ แ ก่ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
วัฒนธรรม สานักงานคณะกกรมการวิจัยแห้งชาติ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
แยกประเภท และหน่วยงานเอกชน องค์กร/มูลนิธิ
- เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
- น าเสนอผลงานงานทางวิ ช าการทั้ ง ในระดั บ ประเทศ และ
นานาชาติ

5.2 สิ่งที่ทาได้ดี (Best Practice)
- การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์มีความสะดวก เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
- การจัดทารายงานทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็น
ทางเลือกที่ดีแก่นักวิชาการและผู้สนใจ

5.3 สิ่งที่ต้องพัฒนา (The Development)
- พัฒนาเว็บเบส ให้มีความน่าสนใจ ให้นับจานวนผู้เข้าชมได้
รวมทั้งมีช่องทางให้ข้อเสนอแนะได้
- มี server สารองของเว็บไซต์เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายเมื่อเกิด
ไฟฟ้าดับ หรือมีปัญหาไวรัส

5.4 ข้อเสนอแนะ (A suggestion)
- มีการพัฒนาหน้าโฮมเพจของเว็บไซต์สานักโรคไม่ติดต่อรวมทั้ง
รายงานผลการสารวจฯ เป็นระยะๆ เพื่อให้มีความน่าสนใจ

6. การนาผลการสารวจฯ ไปใช้ประโยชน์
6.1 ใครทาอะไร (WHO)
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- สานักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มพัฒนาระบบเผ้าระวังพฤติกรรม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลจากผลการสารวจฯ และ
แหล่งอื่น ๆ แก่ นักวิชาการสาธารณสุขจากทุกกลุ่ม และสคร. 1 – 12 และสสจ.
เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงการ และการประเมินผล
- จัดลาดับประเด็นปัญหาสาคัญที่พบจากผลการสารวจฯ เพื่อ
สื่อสารแก่สาธารณะ (Public Relation) โดยจัดแถลงข่าวเผยแพร่สื่อโทรทัศน์
วิทยุ และสื่อออนไลน์
- นาเสนอประเด็ นปั ญหาที่พบแก่ นักวิ ชาการทั้งในส่ วนกลาง
หรือ สคร. เพื่อศึกษาวิจัย และนาไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุมโรค
- เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการติดตาม ตรวจเยี่ยมหรือนิเทศงาน
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ บริหารสคร.
และสสจ.

6.2 สิ่งที่ทาได้ดี (Best Practice)
- การจัดทา Fact sheet เพื่อเสนอสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยง
ฯ ที่พบ และประเด็นปัญหาแก่ผู้บริหาร
- มี ก ารถ่ ายทอดวิ ธีก ารน าผลการส ารวจฯ ไปใช้ ทั้ ง ในระดั บ
สานัก เขต และระดับจังหวัด โดยกระบวนการอบรม

6.3 สิ่งที่ต้องพัฒนา (The Development)
- ควรมีการประเมินผลหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
ข้อมูลจากผลการสารวจฯว่าผู้เข้ารับการอบรมมีการนาข้อมูลฯ หรือรายงานผลการ
สารวจไปใช้ในการดาเนินการของตนเองหรือไม่ และ/หรือกลุ่มพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อควรประสาน ติดตาม กระตุ้น ให้ข้อเสนอแนะใน
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ลั ก ษณะพี่ เ ลี้ ย งแก่ ผู้ที่ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมแล้ ว ให้ มี ก ารใช้ ข้ อ มู ล ความรู้ จ ากการ
ฝึกอบรมไปใช้ในงานอย่างต่อเนื่อง
- สร้างแกนนาเครือข่าย (โดยการระบุชื่อบุคคล) การสร้างระบบ
เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงฯ ทั้งในระดับ สคร. และสสจ. กับส่วนกลางให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทางานร่วมกันแม้เกิดกรณีปรับเปลี่ยนงานก็
สามารถติดตามงานได้ง่ายขึ้น

6.4 ข้อเสนอแนะ (A suggestion)
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการศึกษาดูงาน จากหน่วยงาน
ที่มี ความเข้ ม แข็ ง ในการใช้ ฐ านข้ อ มู ล จากแหล่ ง ต่ าง ๆ ที่ มีความน่ าเชื่ อ สู ง มา
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลวิธี โครงการ แผนงาน เพื่องานป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

7. การสร้ า งระบบเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมเสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่ อ และการ
บาดเจ็บ
7.1 ใครทาอะไร (WHO)
- สานักโรคไม่ติดต่อ จะต้องดาเนินการสารวจอย่างต่อเนื่องทุก ๆ
3 ปี และต้องผลักดันให้เข้าสู่แผนงบประมาณกรมควบคุมโรคอย่างเป็นระบบตาม
ระยะเวลาการสารวจฯ จากที่ดาเนินการมาแล้วในปี พ.ศ.2546, 2547, 2548,
2550 และ 2553 และต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องไปในอนาคตทุก 3 ปี
- จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอนของการจัดทาโครงการสารวจฯ
เป็นลักษณะฐานข้อมูลสารองไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ sever รหัสครุภัณฑ์ สรม.
0423-035-022 ของกลุ่มฯ โดยจัดหมวดหมู่แยกเป็น Folder ของแต่ละเรื่อง/
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กิจกรรม ในแต่ละ Folder ประกอบด้วย Folder ย่อย และ File ต่างๆ จานวน
มาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับเรื่อง/กิจกรรม นั้นๆ และนาชื่อ Folder และ file เหล่านี้
ไปจัดพิมพ์รวมไว้ในเอกสารรวมกับฐานข้อมูลอื่นๆ ในความรับผิดชอบของกลุ่มฯ
ชื่อเอกสาร “การพัฒนาระบบข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ ศูนย์ข้อมูล
โรคไม่ติดต่อ สานักโรคไม่ติดต่อ 30 ธันวาคม 2550” เป็นลักษณะคู่มือแจง
รายละเอียด Folder และ file ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา เฉพาะที่
เกี่ยวกับโครงการสารวจฯ คือฐานข้อมูลที่ 2 หน้า 14 -122 ชื่อ Folder คือ
TBRFSS โดยจะทาการปรับปรุงทุกครั้งที่มีการสารวจฯ สรุป Folder TBRFSS
ประกอบด้วย
* ก.ด้านวิชาการ มี 28 File อยู่ใน 5 folder ย่อย
* ข.ด้านบริหารจัดการ มี 24 File อยู่ใน 7 folder ย่อย
* ค.ข้อมูลดิบการสารวจ มี 24 File อยู่ใน 4 folder ย่อย
* ง.ผลการสารวจ มี 21 File อยู่ใน 2 folder ย่อย
* จ.เครือข่ายจัดทา BRFSS มี 12 File อยู่ใน 3 folder ย่อย
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7.2 สิ่งที่ทาได้ดี (Best Practice)
- ระบบเฝ้าระวังพฤติก รรมเสี่ยงฯ ได้รั บการพัฒนา โดยการ
สารวจฯ อย่างต่อเนื่อง 5 ครั้ง ที่ผ่านมา แม้ในบางปีจะสารวจฯ ได้ไม่ครบทุก
จังหวัด
- เป็นระบบที่มีมาตรฐานทางวิชาการและมาตรฐานสากล เป็นที่
ยอมรับทั้งในประเทศ และองค์การต่างประเทศ เช่น สานักงานป้องกันควบคุมโรค
สหรัฐอเมริกา (Center for Diseases Control and Prevention: CDC) และ
องค์การอนามัยโลก
- มี ก ารประเมิ น ผลการส ารวจฯ โดยคณะอาจารย์ จ าก
มหาวิทยาลัยมหิดล
- มี ก ารจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ทุ ก เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส ารวจฯ
จัดเก็บไว้ใน sever เพื่อความสะดวกในการค้นหา และเป็นประวัติของการสารวจ
ฯ ของประเทศไทย

7.3 สิ่งที่ต้องพัฒนา (The Development)
- กระตุ้น และนาเสนออย่างต่อเนื่องให้ผู้กาหนดนโยบายเห็น
ความจาเป็น และความสาคัญของการใช้ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงฯ ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เช่นเดียวกับการต้องมีข้อมูลป่วย ตาย และฯลฯ
ของระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ
- จัดหาทุนสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงาน การพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงฯ ในต่างประเทศ

7.4 ข้อเสนอแนะ (A suggestion)
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- หาแนวร่ ว มจากสถาบั น หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
สนับสนุนทางวิชาการ และรับรองให้ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงฯ นี้คงอยู่

8. การประเมินผลระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการ
บาดเจ็บ
8.1 ใครทาอะไร (WHO)
- ประสานงานไปยังกลุ่มบริหารทั่วไป สานักโรคไม่ติดต่อ เพื่อ
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลประเมินผลระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 1 ครั้งในปี 2552
- จัดพิมพ์รายงานการประเมินผลระบบเฝ้าระวังฯ และเผยแพร่
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบทั้งข้อดี และข้อควรพัฒนาปรับปรุงไม่ให้
เกิดซ้าในโอกาสต่อไป
- กาหนดการประเมินระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยเลือกช่วงว่างระหว่างปีที่ไม่ได้ทา
การสารวจฯ (จากทุก 3 ปี )
- ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับหลังการสารวจฯทุกครั้ง
เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบเฝ้าระวังโรคฯ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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8.2 สิ่งที่ทาได้ดี (Best Practice)
- มีการดาเนินการประเมินผลระบบเฝ้าระวังฯ โดยหน่วยงานที่มี
มาตรฐานทางวิชาการคือมหาวิทยาลัยมหิดล และมีการเผยแพร่ผลการประเมิน

8.3 สิ่งที่ต้องพัฒนา (The Development)
- นาข้อควรปรับปรุงจากผลการประเมินระบบเฝ้าระวังฯ มาใช้ใน
การพัฒนาให้การสารวจฯ มีคุณภาพมากขึ้น
- ศึกษา ติดตามข้อมูลข่าวสารทางวิชาการการประเมินระบบเฝ้า
ระวังโรคฯ จากสถาบันทั้งใน และต่างประเทศเพื่อปรับปรุงการประเมินผลระบบ
เฝ้าระวังฯ ให้ได้มาตรฐานสากล

8.4 ข้อเสนอแนะ (A suggestion)
- พัฒนาเครือข่าย ได้แก่ สคร. และ สสจ.ให้เห็นความสาคัญ
และความจาเป็น และมีส่วนร่วมในการประเมินระบบเฝ้าระวังฯ
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ภาพบรรยากาศการถอดบทเรียน
โครงการสารวจพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ :
ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อ
ในการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักโรคไม่ติดต่อ
ในกระบวนการจัดการความรู้ ปี 2556 เมื่อวันที่ 23– 24 เมษายน 2556
ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ โรงแรมไมด้า โฮเทล อูโน่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
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ขอขอบคุณทุกๆพลังกาย..พลังใจ
ทีม่ สี ว่ นร่วมในความสาเร็จ
การถอดบทเรียนครัง้ นี้

ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
ผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ
พญ.จุรีพร คงประเสริฐ
รองผอ.สานักโรคไม่ติดต่อ
นพ.ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์
รองผอ.สานักโรคไม่ติดต่อ
และประธานคณะทางานการจัดการความรู้
สานักโรคไม่ติดต่อ

นางมณี สุขประเสริฐ นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการพิเศษ และคณะ
วิทยากร สานักจัดการความรู้
นางสาววิภาวรรณ ศรีสุเพชรกุล
นายทรงพล ชมพูพู่
นางสาววิไลพร วงศ์กรวรศิลป์
นายวิวัฒน์ กุมรินทร์

นางสาวสาลินี เซ็นเสถียร นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการพิเศษ และ
นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม
เสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ
ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสารวจระบบเฝ้า
ระวังพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อ
นางเกณิกา สงวนสัตย์
นักวิชาการสาธารณสุข
ทาหน้าที่เป็น Facilitator
นางสมพร คล้ายเณร นักวิชาการ
เงินและบัญชีชานาญการ และว่าที่
ร้อยตรีหญิงนาราชา ภูริรัตนาพร
นักวิชาการเงินและบัญชี
ทาหน้าที่เป็น Note taker
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คณะทางานการจัดการความรู้สานักโรคไม่ติดต่อทุกท่าน
บุคลากรสานักโรคไม่ติดต่อทุกท่าน
ทีมงานกลุม่ พัฒนาองค์กรทุกท่าน ผู้จัดการประชุมฯ
นาโดย นางเพชราภรณ์ สมบูรณ์บูรณะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
ตรวจสอบเนื้อหาโดย นางสาวสาลินี เซ็นเสถียร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นางวรกร ไหมอุ้ม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ งและโรคไม่ติดต่อ
นางสาวศกลวรรณ แก้วกลิ่น นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้ออกแบบรูปเล่ม และบรรณาธิการ
ผู้ออกแบบ และจัดทารูปเล่ม

